
 
přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
24.1.2022 PO 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
 
svačinka CMŠ 

tvarohová koláč tlačený z Roštění, kakao, ovoce 1,3,7 stopy 8 
tvarohový koláč tlačený, čaj s citronem 1,3,7 stopy 8 
 
 vývar  drůbeží  s drobením 3, 1,7,9 

 vepřový segedínský guláš s kysaným zelím, smetanou,  knedlík houskový 1,3,7 
 těstovinový salát teplý / mašličky – farfalle/, s brokolicí, drůbežím masem 

sypaný sýrem cihla 1,3,7,9 
 
chléb s pomazánkou sýr lučinka, colacao   1,7 

      

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
 
25.1.2022 ÚT 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
 
svačinka CMŠ 

chléb  s pomazánkou vajíčkovou, bílá káva, zelenina, ovoce 1,3,7 
chléb   s pomazánkou vajíčkovou, bílá káva, zelenina, ovoce  1,7,3 
 
   polévka rajská s rýží   1,3,7, 

 kuřecí prsní řízek na rozmarýnu, brambory vařené,  přízdoba zeleninová  1,7,9 
 filé pečené na skandinávský způsob se sýrem, máslem, brambory vařené,  

zeleninová přízdoba 4,7,1,9 
 

jogurt, loupáček, čaj s citronem    1,7, 8 stopy 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
26.1.2022 ST 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
 
svačinka    CMŠ 

houska sezamová s nutelou, kakao, ovoce   1,7 stopy 8 
houska sezamová  s nutelou čaj  1,7 stopy 8 
 
zeleninová s červenou čočkou    1,7,9 

 švédské karbanátky s pečenou  mrkví s brusinkami,  brambory vař., 1,7,3 
 zapečené těstoviny cavallapi – dvou kolínka, se zeleninou, sýrem, okurek 1,3,7 

 
chléb s máslem, strouhaným sýrem,  granko 1,7  

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
27.1.2022 ČT 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

slunečnicová kostka, máslo, šunka vepřová sazovická, zeleninový talíř, ovoce 1,7 
slunečnicová kostka, máslo, šunka vepřová sazovická, zelenina , čaj s citronem 1,7 
 
 vývar hovězí s krupicovým noky    1,7,9,3 

  moravský brabec, rýže,  okurek 1,7,9 
  moravský brabec, hrachová kaše, okurek, chléb kmínový 1, 7,9 

veka s pomazánkou paštikovou, čaj bylinkový s medem  1, 3,7,9,10 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
28.1.2022 PÁ 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

pizza cop – slaný koláč z Roštění, čaj s citronem,  ovoce  1,7,10,3,9 
pizza cop z Roštění,  čaj s citronem 1,7,10,3,9 
 
polévka  kyselica se zelím a hostýnskou  klobáskou   1,7,9 

 krupičná kaše s jahodami, grankem a máslem 1,7 
 špenát se smetanou, vajíčko, vařený brambor 1,3,7,9 

chléb s pomazánkou -  lučinka nadýchaná, čaj s citronem  1,7 

 

Strávníci mají v době výdeje k dostatek tekutin, a to džus, šťávu, čaj, pitnou vodu - dle možnosti s bylinkami. 

 

Jídelníček od 24.1. do 28.1.2022 - zařazení švédských receptur 


